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 أربعون حديثا  

 ربعني صيغة أب

 من صيغ الصلواِت املأثورة

 عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

 
 تصنيف

 يوسف بن إمساعيل النبهان  

 هـ1350املتوىف سنة 

 
 حتقيق  

 حممد خري رمضان يوسف

  



2 

 

 مقدمة التحقيق

 

صالُة والسالُم على النب ِّ الكرمي، وعلى آلهِّ وأصحابهِّ املكَرمني، احلمُد هلل العلي ِّ العظيم، وال
 ومن دعا بدعوتهِّ إىل يومِّ الدين، وبعد:  

فهذه أربعوَن حديثًا من األحاديثِّ اليت ورَد فيها الصالُة على رسولِّ هللا صلى هللا عليه  
ولذلك صعَب معرفُة مصادَر غريِّ الكتبِّ الستة، وسلَم بصيٍغ خمتلفة، وكثرٌي منها وردْت يف 

 ها. حكمها كل ِّ 

مُة  "وأصُل الكتاب "جمموع األربعني أربعني من أحاديث سيد املرسلني ، الذي ضمَّنُه العال 
 أربعني كتاًًب، كلُّ كتاٍب فيه أربعون حديثًا، وهذا واحٌد منها.   النبهاين

ا، فأعدُت فأردُت جتديَد عهدِّ القارئ إبحداه هـ، 1372وقد صدرت طبعته الثانية عام 
نشرها، بعد توثيقِّ أحاديثها، وضبطها، وبيانِّ حكمِّ ما عرفُت من بينها، داعًيا هللا تعاىَل أن  

 ينفَع هبا. 

، وما ذكرُه الذاكرون، وعدَد ما يُرضي  لَّى عليه املصلونصصل ِّ على نبي َِّك حممٍد ما  مالله
 هللَا ورسولَه، وسل ِّْم تسليًما كثريًا.

 

 حممد خري يوسف

 هـ 1435
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

وصلى هللا وسلم عَلى سي ِّدان حممٍد سيدِّ املرَسلني، وعلى آلهِّ هلل رب ِّ العاملني،  احلمدُ 
   أما بعد:، وصحبهِّ أمجعني

أبربعنَي صيغًة من صيغِّ الصلواتِّ املأثورةِّ عن النب  صلى هللا عليه   فهذه أربعوَن حديثًا
 وسلم، وهي:
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 األول احلديث 

  على  وابرك   إبراهيم،  آلِ  على  صليتَ  كما حممد، آلِ  وَعلى ، صلِ  على حممد "اللهم  

 . جميد" محيد   إنكَ  إبراهيم، آلِ  على  ابركتَ  كما حممد، آلِ  وعلى حممد،

 . (1) هللا عنه  رواها مسلم عن أيب مسعوٍد البدري األنصاري رضيَ 

 

 احلديث الثان 

إبراهيم، وابرك  َعَلى   كما صليَت َعَلى آلِ وعلى آِل حممد،  صلِ  َعَلى حممد،  "اللهم  
 َلى آِل حممد، كما ابركَت على آِل إبراهيم، يف العاملنَي إنَك محيد  جميد".حممد، وع

وأبو داود، والرتمذي، والنسائي، عن أيب مسعود البدري   ،رواها اإلماُم مالك يف املوطأ
 . (2)أيضاً 

 

 احلديث الثالث 

، وعلى آلِ  "اللهم   َلى  وع حممد، كما صليَت على إبراهيمَ  صلِ  على حممٍد النيبِ  األميِ 
  َلى آِل حممد، كما ابركَت على إبراهيمَ وعَعَلى حممٍد النيبِ  األميِ   آِل إبراهيم، وابرك  

 وعلى آِل إبراهيم، إنَك محيد  جميد".

 

 (. 405صحيح مسلم، كتاب الصالة ) (  1

( وصححه له يف صحيح أيب داود،  980سنن أيب داود، ًبب الصالة على النب صلى هللا عليه وسلم بعد التشهد )(  2
(،  1285)اجملتىب( )( وقال: حديث حسن صحيح، سنن النسائي 3220سنن الرتمذي، كتاب تفسري القرآن )

 (. 396موطأ مالك )
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 .(1) هللا عنه رضيَ  قطين والبيهقي عن أيب مسعود أيًضار رواها اإلمام أمحد وابن حبان والدا

 

 احلديث الرابع 

ابرك  على آِل حممٍد   كما صليَت َعَلى آِل إبراهيم، اللهم    صلِ  َعَلى آِل حممدٍ  "اللهم  
 كما ابركَت َعَلى آِل إبراهيم". 

 .(2) روى حديثها إمساعيل القاضي عن عبدالرمحن بن بشري بن سعد مرَساًل 

 

 احلديث اخلامس 

صلِ  َعَلى حممٍد وعلى آِل حممد، كما صليَت َعَلى آِل إبراهيم، إنَك محيد   "اللهم  
 ابرك  على حممٍد وعلى آِل حممد، كما ابركَت َعَلى إبراهيم، إنَك محيد  جميد". جميد، اللهم  

 .(3) هللا عنه  رواها البخاري ومسلم عن عبدالرمحن بن أيب ليلى رضيَ 

 

 
 

( وقال: حديث صحيح بذكر  2672(، سنن البيهقي الكربى )1959اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان )(  1
( وقال: هذا إسناد حسن متصل،  1339الصالة على النب صلى هللا عليه وسلم يف الصلوات، سنن الدارقطين )

 الشيخ شعيب.  ( وصححه17113وصححه حمققه، مسند أمحد )

واملرسل يصنف مع الضعيف. وحديث بشري بن سعد مرفوع يف الصحيح، وعبدالرمحن ابنه، واحلديث األول من  (  2
سؤال بشري لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أمران هللا تعاىل أن نصلي عليك اي رسول هللا، فكيف نصلي عليك؟  

 فأجابه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذلك. 

(. وهو من رواية ابن أيب ليلى  406(، صحيح مسلم، كتاب الصالة )6357صحيح البخاري، كتاب الدعوات ) ( 3
 عن كعب بن عجرة رضي هللا عنه رفعه. 
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 احلديث السادس 

وَعَلى آِل إبراهيم،   َلى إبراهيمَ ٍد وَعَلى آِل حممد، كما صليَت عَلى حمم صلِ  ع "اللهم  
َلى   وعَلى حممٍد وَعَلى آِل حممد، كما ابركَت على إبراهيمَ ابرك  ع إنَك محيد  جميد، اللهم  

 آِل إبراهيم، إنَك محيد  جميد".

 . (1)لى أيًضاي عن عبدالرمحن بن أيب ليرواها البخار 

 

 احلديث السابع 

صلِ  على حممٍد وآِل حممد، كما صليَت على إبراهيم وآِل إبراهيم، وابرك  على   "اللهم  
 محيد  جميد".  وآِل إبراهيم، إنكَ  حممٍد وآِل حممد، كما ابركَت على إبراهيمَ 

 .(2) هللا عنه رواها اإلمام الشافعي عن كعب بن عجرة رضيَ 

 

 احلديث الثامن

ها على إبراهيم، إنَك محيد  على حممٍد كما جعلتَ  اجعل  صلواِتَك وبركاِتكَ  "اللهم  
 جميد".

 .(1)ا إمساعيل القاضي عن احلسن مرساًل روى حديثه

 

 (. 3370صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء )(  1
"كما ًبركت على  والفرق بني هذا احلديث وسابقه، هو أن الوارد هناك: "كما ًبركت على آل إبراهيم"، وهنا: 

 إبراهيم وعلى آل إبراهيم". 

 . 55. وذكر السخاوي أن البيهقي أخرجه من طريقه. القول البديع ص172مسند اإلمام الشافعي  (  2
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 احلديث التاسع 

  ها على إبراهيمَ على حممٍد وعلى آِل حممد، كما جعلتَ  اجعل  صلواِتَك وبركاِتكَ  "اللهم  
 وعلى آِل إبراهيم، إنَك محيد  جميد".

 .(2)ة وسعيد بن منصور عن احلسن مرساًل روى حديثها ابن أيب شيب

 

 احلديث العاشر 

صلِ  على حممٍد عبِدَك ورسوِلَك وأهِل بيته، كما صليَت على إبراهيم، إنَك   "اللهم  
 محيد  جميد"

 .(3) القاضي عن إبراهيم النخعي مرساًل  روى حديثها إمساعيل

 

 احلديث احلادي عشر 

كما صليَت على إبراهيم، وابرك  على حممٍد   عبِدَك ورسوِلكَ صلِ  على حممٍد  "اللهم  
 وعلى آِل حممد، كما ابركَت على إبراهيم وآِل إبراهيم". 

 .(1) هللا عنه   البخاري عن أيب سعيد اخلدري رضيَ رواها 

 

 . 55. كما أورده يف ص71رواه النمريي، كما ذكره السخاوي يف القول البديع ص(  1

 . 56(، القول البديع ص8636املصنف البن أيب شيبة )(  2

 . 56القول البديع ص ( 3
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 احلديث الثان عشر 

صليَت على آِل إبراهيم، وابرك   ِه وذر ِيته، كما  صلِ  على حممٍد وعلى أزواج"اللهم  
 محيد  جميد".  حممٍد وأزواجِه وذر ِيته، كما ابركَت على إبراهيم، إنكَ َلى ع

 .(2) هللا عنه   رواها البخاري ومسلم وغريمها عن أيب محيد الساعدي رضيَ 

 

 احلديث الثالث عشر 

صلِ  على حممٍد وعلى أزواجِه وذر ِيته، كما صليَت على آل إبراهيم، وابرك    "اللهم  
 محيد  جميد".  يته، كما ابركَت على آِل إبراهيم، إنكَ على حممٍد وأزواجِه وذر ِ 

 .(3) أمحد وأبو داود عن أيب محيد أيًضارواها اإلمام 

 

 احلديث الرابع عشر 

َلى آِل إبراهيم، وابرك   ى أزواجِه وذر ِيته، كما صليَت عصلِ  على حممٍد وعل "اللهم  
 محيد  جميد".  إبراهيم، يف العاملنَي إنكَ على حممٍد وأزواجِه وذر ِيته، كما ابركَت َعَلى آِل 

 

 (. 6358صحيح البخاري، كتاب الدعوات ) (  1

 (. 407(، صحيح مسلم، كتاب الصالة )6360صحيح البخاري، كتاب الدعوات ) (  2

( "وأزواجه"، وكذا عند  23648(، وهو عند أمحد يف مسنده )407هذا لفظ مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة )(  3
(. وقد صحح الشيخ شعيب إسناد أمحد على شرط  979النب صلى هللا عليه وسلم )أيب داود، ًبب الصالة على 

 الشيخني، كما صحح األلباين حديث أيب داود. 
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 .(1) رواها ابن ماجه عن أيب محيد أيًضا

 

 احلديث اخلامس عشر 

اَلى آِل حممد، وابرك  على حممٍد وآِل حممد، وارحوع  صلِ  َعَلى حممدٍ "اللهم    م  حممد 
َت على إبراهيَم وَعَلى آِل إبراهيم، إنكَ  محيد    وآَل حممد، كما صليَت وابركَت وترمح 

 جميد".

 .(2) هللا عنه  رواها احلاكم عن عبدهللا بن مسعود رضيَ 

 

 احلديث السادس عشر 

  صلِ  على حممٍد وعلى آِل بيته، كما صليَت على آِل إبراهيم، إنَك محيد  جميد.  "اللهم  
هِل بيته، كما ابركَت على آِل   ابرك  على حممٍد وعلى أاللهم   اللهم  صلِ  علينا معهم،

 املؤمننَي على حممٍد  صالُة هللا وصالةُ  .ابرك  علينا معهم إبراهيم، إنك محيد جميد. اللهم  
 ."ألمِ ي  النيبِ  ا

 . (3)شاهني عن عبدهللا بن مسعود أيًضا رواها الدارقطين وابن

 

 (، ولفظه يف النسخة املطبوعة "وأزواجه"، "كما صليت على إبراهيم". 905سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة )(  1
 (. 4417وصححه له وآلخرين يف صحيح اجلامع الصغري ) 

(. قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف فتح  3781(، كما رواه البيهقي يف السنن الكربى ) 991املستدرك للحاكم )(  2
: أخرجه احلاكم يف صحيحه من حديث ابن مسعود، فاغرتَّ بتصحيحه قوم، فومهوا، فإنه من  159/ 11الباري 

 (. 431لحاكم وللبيهقي يف ضعيف اجلامع الصغري )رواية حيىي بن السباق، وهو جمهول، عن رجل مبهم. وضعفه ل

( وقال: ابن جماهد ضعيف احلديث. ويعين "عبدالوهاب بن جماهد" يف سند احلديث،  1338سنن الدارقطين )(  3
 .  57وأوله: "التحيات هلل والصلوات والطيبات". وأورده له والبن شاهني احلافظ السخاوي يف القول البديع ص 
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 احلديث السابع عشر 

  املتقنَي وخاتِ  لنَي وإمامِ َك وبركاِتَك على سيِ ِد املرسَ اجعل  صلواِتَك ورمحتَ  "اللهم  
  سوِل الرمحة.اخلرِي ور  ك، إمامِ النبينَي حممٍد عبِدَك ورسولِ 

   رون.يغبطُه به األولوَن واآلخِ  ابعثُه مقام ا حممود ا اللهم  

  اجلنة. صلِ  على حممٍد وأبلغ ُه الوسيلَة والدرجَة الرفيعَة من اللهم  

ُه وداره،  ه، ويف األعلني ذكرَ ه، ويف املقر بني مود تَ تَ نَي حمب   اجعل  يف املصطفَ  اللهم  
   لسالُم عليه ورمحُة هللا وبركاته.وا

  وآِل إبراهيم، إنكَ  حممد، كما صليَت على إبراهيمَ  صلِ  على حممٍد وعلى آلِ  اللهم  
 .دمحيد  جمي

، إنَك  َت على إبراهيم وآِل إبراهيمابرك  على حممٍد وعلى آِل حممد، كما ابرك  اللهم   
 محيد  جميد".

 . (1)عاصم عن عبدهللا ابن مسعود أيًضا رواها ابُن أيب

 

 

 

 : "صلوات هللا وصالة املؤمنني". وهو عند الدارقطين
 ويف القول البديع: "صالة هللا وصلوات املؤمنني". 

 وقال: فيه املسعودي، وهو ثقة، ولكنه اختلط.  58-57أورده السخاوي يف القول البديع ص(  1
 وامسه عبدالرمحن بن عبدهللا. 
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 احلديث الثامن عشر 

صلِ  على حممٍد وعلى آِل حممد، وابرك  على حممٍد وعلى آِل حممد، كما   "اللهم  
 صليَت وابركَت على آِل إبراهيم، إنَك محيد  جميد". 

 .( 1) هللا عنهما رواها النمريي عن عبدهللا بن عباس رضيَ 

 

 احلديث التاسع عشر 

، إنَك  إبراهيمصلِ  على حممٍد وعلى آِل حممد، كما صليَت على إبراهيَم وآِل  "اللهم  
ا َت على محيد  جميد، وارحم  حممد  إبراهيم، إنك محيد  جميد، وابرك    (2) وآَل حممد، كما ترمح 

 على حممٍد وعلى آِل حممد، كما ابركَت على إبراهيم، إنَك محيد  جميد". 

 . (3) هللا عنهما  رواها ابن جرير عن ابن عباس رضيَ 

 

 احلديث العشرون 

َلى آِل إبراهيم،  حممد، كما صليَت على إبراهيَم وع صلِ  على حممٍد وعلى آِل  اللهم  
ابرك  على حممٍد وعلى آِل حممد، كما ابركَت على إبراهيَم وعلى   محيد  جميد، اللهم  إنك 

َت على   وترح م   آِل إبراهيم، إنَك محيد  جميد، اللهم   َعَلى حممٍد وعلى آِل حممد، كما ترمح 
 

 . 58ص أخرجه النمريي يف "فضل الصالة" له، وقال: إنه غريب. القول البديع(  1

 يف األصل: رمحت على. وتصحيحه من اهلامش التايل. (  2

وقال: رواه ابن جرير وسنده ضعيف، لضعف بعض رواته، وألن   59 – 58أورده السخاوي يف القول البديع ص(  3
 يونس مل يسم ِّ من حدَّثه عن ابن عباس. 

 . 274/ 1احلبري وقال احلافظ ابن حجر: يف إسناده أبو إسرائيل املالئي وهو ضعيف. تلخيص 
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كما    وعلى آِل حممد، وحتن ن  على حممدٍ  وعلى آِل إبراهيم، إنَك محيد  جميد، اللهم   إبراهيمَ 
، اللهم وسلِ م  على حممٍد وعلى  حتن نَت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم، إنَك محيد  جميد

 وعلى آِل إبراهيم، إنَك محيد  جميد.  على إبراهيمَ  ِل حممد، كما سل متَ آ 

 . (1) هللا عنه رواها ابن بشكوال وابن مسدي عن علي بن أيب طالب رضيَ 

 

 احلديث احلادي والعشرون

  صلِ  على حممٍد وعلى آِل حممٍد كما صليَت على إبراهيم، وابرك  على حممدٍ  "اللهم  
على حممٍد وعلى آِل حممٍد كما سل مَت   براهيم، وسلِ م  وعلى آِل حممٍد كما ابركَت على إ

على إبراهيم، وحتن ن  على حممٍد وعلى آِل حممٍد كما حتن نَت على إبراهيَم وآِل إبراهيم،  
 يد  جميد". إنَك مح

 . (2) هللا عنهما  رواها ابن مسدي عن عبدهللا بن عمرو رضيَ 

 

 

 
 

يف "الُقربة" مسلساًل ًبلعد ، وابن مسدي يف   وقال: أخرجه ابن بشكوال 59أورده السخاوي يف القول البديع ص(  1
مسلسالته من طريق حرب بن احلسن الطائي، عن عمرو بن خالد الواسطي، عن زيد بن علي بن احلسني، عن  

 أبيه، عن جده، عن أبيه علي بن أيب طالب... 
 ( وقال: ضعيف. 1588وقد رواه البيهقي يف شعب اإلميان )

السخاوي البن مسدي فيه "عمرو بن خالد الواسطي". وهو مرتوك، ورماه وكيع ًبلكذب.  والسند الذي أورده 
 (. 5021حترير تقريب التهذيب )

 وأورد فيه قول النمريي: إنه من أغرب ما رآه...   60ذكره السخاوي يف القول البديع ص(  2
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 احلديث الثان والعشرون

وعلى آِل إبراهيم،   َلى آِل حممٍد كما صليَت على إبراهيمَ "اللهم  صلِ  عَلى حممٍد وع
ا وآَل حممٍد كما رمحَت إبراهيَم وآَل إبراهيم، وابرك  على حممٍد وعلى آِل   وارحم  حممد 

 وآِل إبراهيم، إنَك محيد  جميد".  حممٍد كما ابركَت على إبراهيمَ 

 .(1) هللا عنها  رواها ابن مسدي عن عائشة رضيَ 

 

 احلديث الثالث والعشرون

وآِل إبراهيم، إنَك   براهيمَ  وعلى آِل حممد، كما صليَت على إصلِ  على حممدٍ  "اللهم  
براهيم وآِل إبراهيم،  وعلى آِل حممد، كما ابركَت على إ  محيد  جميد، وابرك  على حممدٍ 

 إنَك محيد  جميد". 

 .(2) هللا عنه رضيَ  رواها النسائي واخلطيب وغريمها عن علي  

 

 والعشروناحلديث الرابع 

 "اللهم  صلِ  على حممٍد النيبِ ، وأزواجِه أم هاِت املؤمنني، وذر ِيته، وأهِل بيته". 

 . (3) هللا عنه رواها أبو داود عن أيب هريرة رضيَ 

 

 ، وأورد فيه قول النمريي: وهو غريب. 61 –  60القول البديع للسخاوي ص(  1

 وقال: يف إسناده اختالف على رواية حبان بن يسار...  61أورده هلما السخاوي يف القول البديع ص(  2

 (. وضعفه له األلباين. 982سنن أيب داود، ًبب الصالة على النب صلى هللا عليه وسلم بعد التشهد )(  3
 وله تتمة يف مصدره: "كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد". 
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 احلديث اخلامس والعشرون

، كما صليَت على إبراهيم، إنك محيد  جميد  [وعلى آِل حممدٍ ] صلِ  عَلى حممٍد "اللهم  
 ". وابرك  على حممٍد وعلى آِل حممٍد كما ابركَت على إبراهيم، إنَك محيد  جميد

 .(1) هللا عنه  هللا رضيَ ام أمحد والطربي عن طلحة بن عبيدرواها اإلم

 

 احلديث السادس والعشرون 

ابرك  على حممٍد وعلى آِل حممٍد كما   صلِ  على حممٍد وعلى آِل حممد، اللهم   "اللهم  
 براهيم، إنَك محيد  جميد". إ ابركَت على 

 .(2) هللا عنه رواها اإلمام أمحد وغريه عن زيد بن حارثة رضيَ 

 

 احلديث السابع والعشرون

  براهيم، وابرك  على حممدٍ  وعلى آِل حممٍد كما صليَت على إصلِ  على حممدٍ  "اللهم  
 َلى إبراهيم". وَعَلى آِل حممٍد كما ابركَت ع

 

( وقال فيه الشيخ شعيب: إسناده قوي على شرط  1396، واللفظ له، مسند أمحد )43/ 22لطربي تفسري ا(  1
 مسلم. 

 وما بني املعقوفتني مل يرد يف األصل، أثبته منهما. 
( بلفظ... فقال  1714(. وهو يف مسند أمحد )3220زيد بن حارثة ويقال خارجة، كما ذكره الرتمذي يف سننه )(  2

هللا صلى هللا عليه وسلم نفسي: كيف الصالة عليك؟ قال: "صلوا واجتهدوا، مث قولوا:  زيد: إين سألت رسول 
 اللهم ًبرك على حممد وعلى آل حممد، كما ًبركت على إبراهيم إنك محيد جميد". 
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 . (1) هللا عنه رواها اإلمام الشافعي عن أيب هريرة رضيَ 

 

 احلديث الثامن والعشرون

صلِ  على حممٍد، وابرك  على حممٍد وعلى آِل حممد، كما صليَت وابركَت على   اللهم  "
 إبراهيَم وآِل إبراهيم، يف العاملنَي إنَك محيد  جميد".

 .(2) رواها الطربي عن أيب هريرة أيًضا

 

 احلديث التاسع والعشرون

هيم، وابرك   صلِ  على حممٍد وعلى آِل حممد، كما صليَت على إبراهيم وآِل إبرا "اللهم  
على حممٍد وعلى آِل حممد، كما ابركَت على إبراهيم وآِل إبراهيم، وترح م  على حممٍد  

َت على إو   براهيَم وآِل إبراهيم". على آِل حممد، كما ترمح 

هللا عنه قال: قال رسوُل هللا صلى هللا   عن أيب هريرة رضيَ  "األدب "واها البخاري يف ر 
 القيامةِ  شهدت  له يومَ "، إىل آخرها، "صلِ  على حممد من قال: اللهم  عليه وسلم: "

 .(3) "ابلشهادة، وشفعت  له

 

، وقال: أخرجه الشافعي وشيخه فيه ضعف... وهو عند البزار  63أورده وخرَّجه السخاوي يف القول البديع ص(  1
 من وجه إسناده صحيح على شرط الشيخني...   والسراج

 . 63املصدر السابق: القول البديع ص(  2

(، قال احلافظ السخاوي: وهو حديث حسن، ورجاله رجال الصحيح، لكن فيهم سعيد بن  641األدب املفرد )(  3
تعدياًل، نعم ذكره   عبدالرمحن موىل آل سعيد بن العاص الراوي له عنه حنظلة، وهو جمهول، ال نعرف فيه جرحاً وال 

 . 63ابن حبان يف الثقات على قاعدته. القول البديع ص
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 احلديث الثالثون 

اهيم وآِل إبراهيم، وارحم   صلِ  على حممٍد وعلى آِل حممد، كما صليَت على إبر  "اللهم  
ا  وآَل حممٍد كما رمحَت إبراهيَم وآَل إبراهيم".  حممد 

 . (1)ابن أيب عاصم عن أيب هريرة أيًضا رواها

 

 احلديث احلادي والثالثون

اجعل  صلواِتَك ورمحتَك وبركاِتَك على حممٍد وعلى آِل حممد، كما جعلتها   "اللهم  
 محيد  جميد".  لى آِل إبراهيم، إنكَ على إبراهيم وع 

 .(2) هللا عنه  عن بريدة األسلمي رضيَ  رواها اإلمام أمحد وغريهُ 

 

 احلديث الثان والثالثون 

املتقنَي وخاِت   اجعل  صلواِتَك وبركاِتَك ورمحتَك َعَلى سيِ ِد املرسلنَي وإمامِ  "اللهم  
ابعثُه يوَم القيامِة مقام ا حممود ا  النبيِ ني حممٍد عبِدَك ورسوِلك، إماِم اخلرِي وقائِد اخلري، اللهم  

إبراهيم  َلى حممٍد وعلى آِل حممد، كما صليَت على طُه األولوَن واآلِخرون، وصلِ  عيغب
 وآِل إبراهيم، إنَك محيد  جميد".

 

 . 63أخرجه ابن أيب عاصم من وجه ضعيف. قاله احلافظ السخاوي يف القول البديع ص(  1

(. قال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف جداً. وقال احلافظ اهليثمي: فيه أبو داود األعمى  23038مسند أمحد ) (  2
 . 163/ 10ضعيف. جممع الزوائد  وهو  
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 . (1) هللا عنهما رواها أمحد بن منيع يف مسنده عن عبدهللا بن عمر رضيَ 

 

 احلديث الثالث والثالثون

براهيَم  زواجِه وذر ِيته، كما صليَت على إصلِ  على حممٍد وعلى أهِل بيتِه وعلى أ اللهم  
وابرك  على حممٍد وعلى أهِل بيتِه وعلى أزواجِه وذر ِيته،  وآِل إبراهيم، إنَك محيد  جميد، 

 ، إنَك محيد  جميد".ركَت على إبراهيَم وآِل إبراهيمكما اب

رواها عبدالرزاق عن رجٍل من الصحابة رضواُن هللا عليهم. قال ابُن طاووس: وكان أيب 
 . (2)يقوُل مثَل ذلك 

 

 احلديث الرابع والثالثون

صلِ  َعَلى حممٍد النيبِ  وأزواجِه أمهاِت املؤمننَي وذر ِيتِه وأهِل بيته، كما صليَت   اللهم  "
 على إبراهيم، إنَك محيد  جميد".

رسوُل هللا صلى هللا عليه   هللا عنه قال: قالَ  عن أيب هريرة رضيَ  رواها أبو داود وغريهُ 
 وسلم:

صلِ    البيِت فليقل: اللهم    إذا صل ى علينا أهلَ أن يكتاَل ابملكياِل األوَف  هُ من سر  "
 .(1) " إىل آخرهاعلى حممدٍ 

 

وقال مؤلفه السخاوي: رواه أمحد بن منيع يف مسنده، وبسطه البغوي يف فوائده عنه، ومن   64القول البديع ص(  1
 طريقه النمريي بسند ضعيف. 

(، وصححه له الشيخ شعيب، وكذا يف جممع  23221(. رواه أمحد كذلك يف مسنده )3103مصنف عبدالرزاق )(  2
 . 144/ 2الزوائد 
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 احلديث اخلامس والثالثون

أمهاِت املؤمنني، وذر ِيتِه   اجعل  صلواِتَك وبركاِتَك على حممٍد النيب، وأزواجهِ  اللهم  "
 وأهِل بيته، كما صليَت على آِل إبراهيم، إنَك محيد  جميد".

 هللا عنه قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: رضيَ  عن علي   رواها ابن عدي وغريهُ 

اجعل   لهم  إذا صل ى علينا أهَل البيِت فليقل: ال من سر ُه أن  يكتاَل ابملكياِل األوَف "
 .(2) ، إىل آخرها"صلواِتك

 

 احلديث السادس والثالثون 

نا أن نصلَي عليه، وصلِ  عليه كما ينبغي أن ُيصل ى  صلِ  على حممٍد كما أمرتَ  اللهم  "
 عليه". 

 . (3) هللا عنه رواها أبو سعيد يف كتاب "شرف املصطفى" عن أنس بن مالك رضيَ 

 

 

(. كما رواه البيهقي يف السنن  982سنن أيب داود، ًبب الصالة على النب صلى هللا عليه وسلم بعد التشهد )(  1
 (. 5626(. وضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود، ويف ضعيف اجلامع الصغري )2686الكربى )

واه ابن عدي يف الكامل وابن عبدالرب  . قال احلافظ السخاوي: ر 424/ 2رواه ابن عدي يف الكامل يف الضعفاء (  2
والنسائي يف مسند علي، ويف سنده راٍو جمهول، وآخر اختلط يف آخر عمره، وللحديث علة أخرى... القول  

 . 67البديع ص 

ذكر السخاوي أن أًب سعيد ]اخلركوشي[ رواه يف كتابه "شرف املصطفى"، وأن بعضهم رواه عن دينار النويب، وهو  (  3
 . 70البديع ص  اتلف. القول 
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 احلديث السابع والثالثون

، وحلقِ ِه أداء، وأعِطه  رض ا لى آِل حممد، صالة  تكوُن لكَ صلِ  على حممٍد وع"اللهم 
زِِه عنا ما هو أهله، و  زِِه عنا أفضَل ما جزيَت نبي االوسيلَة واملقاَم الذي وعدته، واج  عن   اج 

 الرامحني".  من النبيِ ني والصاحلنَي اي أرحمَ ته، وصلِ  على مجيِع إخوانِه أم  

 .( 1)أيب عاصم يف بعض تصانيفه مرفوًعا روى حديثها ابنُ 

 

 احلديث الثامن والثالثون

 عندَك يوَم القيامة". ُه املقعَد املقر بَ صلِ  على حممد، وأنزل   "اللهم  

هللا عنه قال: قال رسوُل هللا   عن رويفع بن اثبت األنصاري رضيَ  رواها اإلمام أمحد وغريهُ 
 صلى هللا عليه وسلم:  

 .(2) "وجبت  له شفاعيت"، إىل آخرها، "َلى حممد صلِ  ع من قال: اللهم  "

 

 

 

 

 . 74القول البديع ص (  1

 (. وضعف الشيخ شعيب إسناده. 17032مسند أمحد )(  2
 وأول احلديث: "من صلى على حممد وقال: اللهم أنزله...". 

وقال احلافظ اهليثمي: رواه البزار والطرباين يف األوسط والكبري وأسانيدهم حسنة. ولكن ضعف يف ضعيف الرتغيب  
 رواية أمحد يف السلسلة الضعيفة.  ( وفصَّله مع1038)
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 احلديث التاسع والثالثون

صلِ  على روِح حممٍد يف األرواح، وعلى جسدِه يف األجساد، وعلى قربِه يف   "اللهم  
 القبور". 

ذكرها أبو القاسم السبيت يف كتاب "الدر املنظم يف املولد املعظم" قال: يُروى عنه صلى هللا  
 عليه وسلم أنه قال:

آن يف منامِه رآن يف منامه، ومن ر "، إىل آخرها، "من صل ى عَلى روِح حممٍد يف األرواح"
رآن يوَم القيامة، ومن رآن يوَم القيامِة شفعُت له، ومن شفعُت له شرَب من حوضي،  

 . (1) "وحر َم هللا جسَدُه على النار

 

 احلديث األربعون 

 صلى هللا عليه وسلم مبا هو أهله". ا حممد اى هللا عن  "جزَ 

عن النب ِّ صلى هللا عليه وسلم  ،هللا عنهما عن عبدهللا بن عباس رضيَ  رواها أبو نعيم وغريهُ 
 أنه قال: 

 . (2) اهـ ."ألَف صباح  ك اأتعَب سبعنَي ملَ "ىل آخرها، ، إ" ى هللامن قال: جزَ "

 

: ذكره أبو القاسم السبيت يف كتابه "الدر املنظم يف املولد املعظم"  67قال احلافظ السخاوي يف القول البديع ص (  1
 له، لكين مل أقف على أصله إىل اآلن. 

ومعاوية، تفرَّد به هانئ بن  ، وقال مؤلفه: هذا حديث غريب من حديث عكرمة وجعفر 206/ 3حلية األولياء (  2
 املتوكل اإلسكندراين. 

 . 66وذكر السخاوي رواة آخرين له، وذكر أيضاً أن يف سنده هانئ بن املتوكل، وأنه ضعيف. القول البديع ص 
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قلت: واألكمُل أن يزيَد لفَظ "سيدان" قبل حممٍد يف هذه ويف كل ِّ ما ورَد بال سيادٍة من 
 بسطُت الكالَم على ذلك يف كتايب "سعادة الدارين". ، وقد (1)األلفاظ

 

 *** 

لقه، ورضا نفسه، وزنَة  وصلى هللا على سيدان حممٍد وعلى آلهِّ وصحبهِّ وسلَّم، عدَد خَ 
واحلمُد هلل رب ِّ   .ما ذكرُه الذاكرون، وغفَل عن ذكرهِّ الغافلونعرشه، ومداَد كلماته، كلَّ 

 العاملني.

 

 وال يزيد عليها شيئاً يف الصالة. (  1
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